
COMPARTIMENTUL DE EVALUARE COMPLEXĂ A COPILULUI CU DIZABILITĂȚI 
Str. Aleea Ghioceilor nr. 4, Bacău 

 
 

   NOTĂ INFORMATIVĂ                                                                       TEL/FAX 0234513600                                               
          CU 60 DE ZILE ÎNAINTE de expirarea Certificatului de încadrare într-o categorie de persoane cu 
handicap reprezentantul legal al copilului (mama, tata, etc) va suna la numărul de telefon atașat pentru a-și 
face o programare la Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilități. 

        ACTE NECESARE: 

 1.Anchetă socială de la Primaria de domiciliu + factori de mediu (are valabilitate 3 – 6 luni) 
 2.Copie după certificatul de naștere al copilului (doar pentru cei care se adreseaza pentru prima data) 
 3.Copii după actele de identitate ale părinților (reprezentantilor legali) 
 4.Copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul) 
 5.Copie după certificatul de deces  părinte/reprezentant (dacă este cazul) 
 6.Sentința de divorț / plasament / încredințare a copilului (dacă este cazul) 
 7.CERTIFICATE MEDICALE eliberate de la secretariatul Ambulatoriului de Specialitate semnate de 
 medicul specialist si contrasemnate de directorul Ambulatoriului de Specialitate, cu precizarea termenului 

de valabilitate și Referat sau Scrisoare Medicală 
    -  pentru bolile aparatului respirator (astm bronsic) – OBLIGATORIU probe funcționale respiratorii 
    -  pentru bolile cardiace – gradul de insuficiență cardiacă – clasa NIYHA (dacă este cazul) 
    -  pentru tulburări de auz simplu – OBLIGATORIU audiograma cu interpretare 
    - pentru tulburări de auz cu implant cohlear – OBLIGATORIU audiograma tonală și vocală cu 
 interpretare  
    - pentru întârzierile mintale – OBLIGATORIU determinarea coeficientului de dezvoltare (QD) până la 
 vârsta de 3 ani și a coeficientului de inteligență (QI) peste vârsta de 3 ani 
    - pentru tulburările din  spectrul autist / autism infantil – OBLIGATORIU diagnosticul să fie   
completat pe baza criteriilor medico-pshiologice privind afectarea celor 4 paliere (socializare, limbaj, 
autoservire și motor) 
8.Copii dupa ultimile bilete de ieșire din spital (dacă este cazul) 
9.Adeverință de recuperare în original (dacă este cazul)  
10.Fisă psihopedagogică – eliberata de instituția de învațământ pe care o frecventează copilul (dacă este 

cazul); (are valabilitate – pe an școlar) 
11.Fișă psihologică – eliberată de psihologul din cadrul Ambulatoriului de Specialitate Bacău sau de orice 

psiholog cu drept de liberă practică (are valabilitate 3 luni) 
12.Fișă medicală sintetică – eliberată de medicul de familie (are valabilitate 1 an) 
13.Pentru AMP, PIP și raport privind situația copilului. 
 

ÎN ATENŢIA PĂRINŢILOR/REPREZENTANTULUI LEGAL! 
PROGRAMUL DE LUCRU 

LUNI – JOI : 7.30 - 16.00 
VINERI: 7. 30 - 13.30 

PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL 
LUNI – JOI : 8.00 – 14.00 

 


